
KOMMENTARER TIL KOSTNADSOVERSLAGET

Vi gjør oppmerksom på at erfaringene våre viser store variasjoner når det gjelder priser innhentet fra entreprenører.

Mottak for takvann: Det må tegnes løsning for håndtering av takvann både under taknedløp og muligheter for

drenering i terreng. Løsning er ikke bestemt enda og prisen er derfor usikker.

muligens kan dette reduseres på smalere gangveier.

Drenering: Det er regnet felt med drenerende masser i bredde 30 cm, langs fasadene som vender inn mot 

gårdsrom i Fayesgate og i Linderngata. Vi har dessverre ikke konkrete priser for kostnadsoverslaget, men

har lagt inn en antatt pris.

detaljprosjektering av avfallsboder, sykkelboder, tørkeboder m.m. Prosjekt- og byggeledelse kommer også i tillegg.

Bygningsmessige elementer slik som trapper til kjeller er ikke tatt med.

Forhager mot gate er ikke beregnet opparbeidet og derfor ikke medregnet i kostnadsoverslaget.

Asfalt: Det er regnet nytt fundament for alle asfaltflater. Dette fordi gammelt fundament mest trolig er dårlig og fordi det 

det mest sannsynlig er besparende å legge nytt fundament overalt. Det er regnet fundament dybde 50 cm, 

Kommentarer ellers til kostnadsoverslaget:

Et kostnadsoverslag må derfor alltid oppfattes som veiledende. Konstruksjoner og detaljer som krever 

detaljering utover forprosjektnivå kan være utfordrende å finne konkrete priser på.

Det må i tillegg til anleggskostnader påregnes prosjekteringskostnader til arkitekt og landskapsarkitekt for 

derfor valgt å holde dette utenfor totalsummen. 

Avfallshus: Vi tror det kan være realistisk å få bygget slike hus for 200.000,- eks. mva. Men pris vil variere mye,

avhengig av løsning.

Sykkelboder og tørkeboder: Vi har undersøkt litt når det gjelder løsning for tak over bodene. Lexan-plater er et 

bra produkt, uknuselig og holdbart. Men dette er realtivt kostbart, vi har fått antydet; kr. 1400,- pr. m2 eks. mva.

 i innkjøp. Men det finnes rimeligere løsninger her.

Pris for avfallshus og tak over sykkelboder er ikke tatt med i kostnadsoverslaget. 

Det er vanskelig å presentere realistiske priser for konstruksjoner som enda ikke er tegnet. Vi har
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